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I.

ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

I.1.

РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ

Регистър за научната дейност в Република България
С промяна в Устройствения правилник от началото на 2017 г. НАЦИД пое
администрирането на Регистъра за научната дейност в Република България. В
рамките на проведена обществена поръчка беше извършено надграждане на
съществуващия регистър, включващо преработка на функционалностите му,
цялостна промяна на визията и разработка на нов модул, позволяващ
извличането на наукометрични данни от регистъра под формата на
статистически справки за нуждите на МОН, както и осигуряване на
необходимата сигурност на данните. Извършено бе мигриране на
съществуващите данни към новоизградената структура на Регистъра. В края на
2017 г. стартира серия от еднодневни курсове за обучение на оторизираните
лица от научните организации за работа с надградения регистър.
Съгласно направените промени в Инструкцията за водене на регистъра
през 2017 г. беше извършена пререгистрация на научните организации, вписани
в регистъра с цел привеждането му в актуално състояние. Броят на пререгистрираните научни организации през 2017 г. достигна 186. Бяха регистрирани
и 25 нови научни организации, с което общият им брой достигна 211.
През 2017 г. бяха издадени 74 удостоверения за вписване на научна
организация в регистъра за научната дейност.
БД „Защитени дисертационни трудове и лица на академични
длъжности”
В изпълнение на чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
развитието на академичния състав в Република България НАЦИД събира
информация за защитените дисертационни трудове и лицата, назначени на
академични длъжности във висшите училища и научните организации. Базата
данни „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности”
дава възможност да се проследи научното и кариерното развитие на учените и
изследователите в Република България и съдържа информация за:
o

защитените докторски дисертации за образователна и научна степен
„доктор” и научна степен „доктор на науките”;

лицата, назначени на академичните длъжности „главен асистент”,
„доцент” и „професор” във висшите училища и научните организации.
Базата данни се попълва служебно, като пълнотата на информацията
зависи изцяло от своевременното подаване на информацията от страна на
висшите училища и научните организации. През 2017 година са въведени 3 100
o
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нови записа за заети академични длъжности и за защитени дисертационни
трудове. Базата данни „Защитени дисертационни трудове и лица на академични
длъжности” е с публичен достъп през сайта на НАЦИД и могат да се извършват
различни справки.
През 2017 г. е разработена и въведена в експлоатация технология за
обмен на данни за защитилите докторанти през текущата година между базата
данни „Заети академични длъжности и защитени дисертационни трудове” и
Регистъра на завършилите студенти и докторанти на МОН.
Центърът поддържа и следните информационни ресурси:
o

За учените – отразени са 190 реферирани български научни списания
в световни научно-информационни бази данни. Рубриката се
актуализира периодично, като се прави проверка за рефериране на
всяко издание от списъка в съответстващите на тематиката бази данни
и съответно се добавят новите бази данни, в които то е включено.
През 2017 г. са добавени 30 нови периодични издания.

o

БД „Публикации” – база със статии от български периодични издания
в областта на образованието и хуманитарните науки, която съдържа
14 037 записа. През изминала година са добавени 583 нови записа.

Портал „Национална педагогическа мрежа”
Във връзка с Дейност 1.10. от Националния план за изпълнение на
дейностите по Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри
(2014-2020) центърът успешно реализира проект „Създаване на информационен
портал „Национална педагогическа мрежа”. Порталът е съвременно решение в
подкрепа на квалификацията и ученето през целия живот чрез достъп до
национални и световни информационни ресурси в сферата на образованието и
изграждане на национална мрежа за обмен на добри педагогически практики.
Достъпът е безплатен и е предназначен да подпомага педагогическите
специалисти в повишаването на квалификацията и кариерното им развитие.
Представени са: актуалното законодателство, националните и европейските
стратегически документи в сферата на образованието, новини и друга
информация, свързана с образованието. През 2017 г. са публикувани 1 708
новини, представени са 271 тематично подбрани публикации, структурирани в
18 теми. В информационното съдържание са извършени 1 987 актуализации.
Министерството на образованието и науката и през 2017 г. осигури достъп
до електронните бази данни на издателството Elsevier в платформите SciVerse®
Science Direct® (с допълнителен абонамент за Freedom Collection с безплатен
достъп до над 2 600 заглавия) и SciVerse® Scopus®, както и продуктите на
Thomson Reuters в платформата Web of Knowledge (Web of Science® from year
1985; Journal Citation Reports® since year 2001 edition (data since year 2000);
Conference ProceedingsSM from year 1990; Biosis Citation Database® from year
1985; Medline, InCites® Global Comparisons with major Bulgarian academic
institutions; InCites® Research Performance profiles – Bulgarian dataset).
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Центърът продължи и за 2017 година лицензионния договор за ползване
на базите данни на EBSCO Publishing в сферата на хуманитарните и обществените
науки, включително най-голямата информационна база за публикации по
проблемите на образованието ERIC.
I.2.

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

Центърът извършва информационни услуги за политическия кабинет,
специализираната администрация и структурите в системата на МОН, за други
органи на изпълнителната и за законодателната власт, юридически и физически
лица. По заявки от горепосочените институции са изготвени реферативни
обзори, тематични подбори и фактографски справки, от които: 11 реферативни
обзора; 3 тематични подбора; 9 мултиплицирани обзора на хартиен и/или на
електронен носител. (Приложение 1)
Чрез осигурените от МОН национални лицензи се разширява достъпът до
платформата Web of Science, като се включват допълнителни колекции от данни,
в това число за научни монографии и книги, патенти, данни от репозиториуми,
допълнително научно съдържание и информация от списания. Възползвайки се
от създадената възможност за достъп към базите, в Научната библиотека към
НАЦИД се извършват разнообразни информационни справки и търсения за
ползвателите на библиотеката.
За цитирания на български учени са извършени 59 справки, като са
намерени и предоставени 2 595 бр. цитати. Изготвени са 75 справки за импактфактор на списания, в които са публикували и са цитирани български автори,
като са предоставени 1 502 бр. импакт фактора на списания.
През 2017 г. в базите данни на EBSCO Publishing са осъществени 5 499
търсения. (Приложение 2)
I.3.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE

Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища и научните организации, от
институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от
Министерството на образованието и науката и неговите звена.
От 1 януари 2017 г. издаването на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища и научните
организиции, от институциите в системата на предучилищното и училищното
образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена,
се извършва от НАЦИД. Създадена бе необходимата организация с цел своевременното и прецизно извършване на услугата. За удовлетворяване на исканията
на гражданите бе въведено изпълнението на бързи и експерсни услуги. През отчетния период са издадени общо 23 335 удостоверения APOSTILLE. Количествените данни за извършените услуги през 2017 г. са представени в Приложение 3.
Извършени са 40 комплексни услуги за документи, издадени от НАЦИД.
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I.4.

БИБЛИОТЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

През годината във фонда на библиотеката са набавени 692 нови книги, от
които 427 чрез покупка, 199 по книгообмен и 66 като дарение. Получавани са
159 заглавия български и чужди периодични издания, от които 54 по абонамент,
50 - по книгообмен и дарени – 55 заглавия.
В библиотеката са постъпили 2 571 дисертации на печатен и електронен
носител. В края на 2017 г. фондът от дисертации наброява 20 640 т.
Придружаващите ги електронни носители са архивирани. Новите архивни
единици са 3 786 и в края на годината базата с дисертации на електронен
носител съдържа 9 256 файла.
Международният и вътрешен книгообмен е един от основните начини за
набавяне на чужда литература в библиотеката. През 2017 г. значително се
активизира книгообменът на книги, поради което получените книги са със 142
повече в сравнение с 2016 г. Най-активните чуждестранни партньори са:
Библиотеката на Сибирското отделение на РАН в Новосибирск, Държавната
научно-техническа библиотека в Москва, Библиотеката на Техническия
университет в Хановер и библиотеки от Франция, Германия, САШ, Литва,
Молдова, Полша и др. Най-активните ни партньори от българските библиотеки
са: Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, ЦБ на БАН,
Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Библиотеката на ССА,
Бургаския свободен университет и др. Нови партньори са библиотеките на ХТМУ
и Американския университет в Благоевград.
Електронният каталог на библиотеката е достъпен онлайн чрез сайта на
центъра и отразява книги, дисертации, периодични издания и статии. Записите
към 31.12.2017 г. са 85 000, от които книги – 28 879, дисертации – 16 219,
периодика – 169 заглавия и статии – 39 733 записа. През годината продължи
работата по прехвърляне на записи от офлайн каталога в електронния каталог и
започна каталогизирането на новопостъпилите библиотечни материали.
Прехвърлени са 16 969 записа. Създадените нови библиографски записи в
COBISS са 1 637, а създадените авторски файлове в CONOR са 1 368. Търсенията в
локалния онлайн каталог COBISS/OPAC за годината са 6 381, а показаните записи
са 7 380. (Приложение 4)
През 2017 година библиотеката е посетена от над 750 ползватели, които
са използвали над 3 200 издания от библиотечния фонд. Предоставени са
различни услуги: ползване на библиотечни материали на място в библиотеката,
копиране, сканиране. Направени са 6 716 каталожни справки (на място, по
имейл или по телефона), 229 тематични справки, 424 устни справки в различни
области на науката, техниката, образованието и възпитанието, 477 консултации
за наличните фондове и за работа в собствените и чужди бази данни.
(Приложение 2)
Библиотеката изготвя тематични библиографски справки, които се
предлагат чрез сайта на центъра в раздел „Готови продукти”. Изготвени са 10
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справки за тази година, в които са включени 195 заглавия. В копирния център са
направени 20 598 копия за граждани.
По междубиблиотечно заемане през годината от фонда на НТПБ и от
други библиотеки в страната на потребителите са предоставени 25 документа.
Международното междубиблиотечно обслужване се извършва изцяло по
електронен път, чрез портала за електронни административни услуги, който
вече включва възможност и за електронно заплащане. Основните ни библиотеки, с които работим по международно междубиблиотечно заемане, са библиотеката на Техническия университет в Хановер, като контакти се поддържат и с
други библиотеки в Европа (Австрия, Германия, Швейцария и други), със САЩ и
Австралия. От тези библиотеки са доставени 600 библиотечни документа.
По програмата „Студентски практики” 4 студенти проведоха стаж в НТПБ –
по двама от Софийския университет и УниБИТ. Едномесечен летен стаж проведоха още 2 студенти от СУ. През учебната година 4 групи студенти от Софийския
университет и Минно-геоложкия университет посетиха библиотеката.
Организирани са 7 тематични изложби по следните теми:
o
o
o

o
o
o
o

Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза
Управление на конфликти в училище
Висшето образование в България и европейското образователно
пространство
Българският буквар през вековете
Предприемачеството: теория и приложение в България
От миграция към мобилност: политики и пътища
Насилие и агресия сред подрастващите

За популяризиране на дейностите, които предлага библиотеката и
центърът, съвместно с библиотеките на Химико-технологичния университет,
Висшето училище по застраховане и финанси и НАТФИЗ са организирани 4
информационни дни за студенти, докторанти и преподаватели, пред които са
представени електронните услуги на НАЦИД, порталът Национална
педагогическа мрежа и онлайн каталога на библиотеката COBISS.BG.
I.5.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Информационен бюлетин „INFOсвят” (в електронен и печатен формат)
Бюлетинът се издава в две серии: серия 1 „Училищно образование” и
серия 2 „Висше образование и наука”. Една част от печатните екземпляри се
разпространява служебно в МОН, НС и МС, както и по книгообмен с други
библиотеки.
Темите на 4-те издания на бюлетина са съобразени с актуалните
проблеми и приоритетите в сферата на образованието, науката и младежките
политики.
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Серия „Училищно образование и младеж”
o Предприемачеството в образованието – разбиране, развитие, насоки
и добри практики
o Професионалната
удовлетвореност
на
учителите
–
предизвикателствата на съвремието
o Изкуствата в училищното образование – фактор за приобщаване,
задържане и успеваемост на учениците
o Социалната роля на училището съвременното общество
Серия „Висше образование и наука”
o Формиране и изграждане на съвременния млад учен: подходи и
практики
o Модели на публично финансиране на висшето образование. Нова
програма на ЕС за развитие на висшето образование
o Информационната грамотност във висшето образование
o Академичният състав в контекста на модернизацията на висшето
образование
Електронен бюлетин „Актуални програми и събития”
Бюлетинът предоставя експресна информация за възможностите за
кандидатстване с проекти по национални, европейски и международни
програми, за предстоящи научни форуми и специализации за млади учени.
Подготвени са 12 броя на електронния бюлетин с публичен достъп през сайта на
центъра. Информация за публикуване на поредния брой от бюлетина беше
представяна на сайта на НАЦИД в рубриката „Актуално”.
Електронен бюлетин „Педагогиум”
месечен електронен библиографски бюлетин за новите издания и
публикации в сферата на образованието и възпитанието, постъпили във
фондовете на библиотеката. Бюлетинът се разпространява безплатно до
експерти в МОН, регионалните управления на образованието, преподаватели от
висши училища, докторанти, учители, библиотеки и издателства. Осигурен е
публичен достъп до най-новия брой чрез сайта на центъра.
Във връзка с популяризиране на издателската дейност и засилване на
разпознаваемостта и значимостта на центъра за по-широк кръг обществени
групи се поддържа Facebook профил на центъра, който редовно се актуализира.
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II.

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ КАТО НАЦИОНАЛЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ И
МОБИЛНОСТ

През отчетната година са приети 593 заявления на граждани за
академично признаване, с 90 повече в сравнение с предходната година.
Сроковете за обработка на постъпилите заявления са оптимизирани и поголямата част от тях се разглеждат в рамките на един месец. Извършени са 574
проверки за статут на висши училища и за автентичност на дипломи.
Организирани са 12 заседания на Съвета по академично признаване, на
които са разгледани 544 заявления. Издадени са 526 удостоверения за признато
висше образование; 20 отказа за признаване и 4 заявления не са допуснати за
разглеждане на основание чл. 7а от Наредбата за държавните изисквания за
признаване на придобито висше образование и завършени периоди на
обучение в чуждестранни висши училища. (Приложение 6)
В процеса на извършване на проверките са установени 4 неистински
чужди образователни документа, постъпили за признаване.
Преиздадени са 5 удостоверения поради очевидна и фактическа грешка.
Във връзка с информационното подпомагане на висшите училища в
съответствие с чл. 17, ал. 3 от Наредбата са извършени 291 проверки за статут на
висшите училища и 281 проверки за автентичност на дипломи. Установен е един
неистински чужд образователен документ при извършването на проверките.
Изготвени са 94 препоръки за академично признаване по смисъла на чл. 17, ал.
3, т. 4. от Наредбата, което е с 11 повече в сравнение с 2016 г.
Осъществява се системна комуникация в областта на академичното
признаване с центрове от мрежата ENIC-NARIC, с висши училища, граждани и
компетентни органи. Приети са и са обработени 600 официални преписки,
касаещи проверки за автентичност на български дипломи, статут на висши
училища и други справки. Установени са 13 неистински български
образователни документи в процеса на проверките.
По запитвания от дирекция „Висше образование” на МОН във връзка с
приема на чуждестранни студенти и отпускането на стипендии са извършени 74
проверки за статут на висши училища и автентичност на дипломи.
Във връзка с информационно подпомагане на МС във връзка с конкурс за
оценители на проекти по ОПНОИР бяха извършени проверки за автентичност на
363 дипломи за ОНС „доктор”, от които за 41 бе установено несъответствие на
степента.
В изпълнение на чл. 19 от Наредбата за държавните изисквания за
признаване на придобито висше образование и завършени периоди на
обучение в чуждестранни висши училища центърът събира статистика за
решенията за академично признаване на висшите училища. През годината 28
висши училища са изпратили информация за 1 242 решения.
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Центърът поддържа българската секция в интернет портала на
ЕНИК/НАРИК мрежата в актуално състояние, като е извършена 1 актуализация на
съдържанието и 3 на хипервръзките.
Актуализирано е съдържанието на българската секция в академичния
интернет портал на ЮНЕСКО, добавени са 1 нови връзки и са актуализирани 8
хипервръзки.
Извършено е преструктуриране и редизайн на съпътстващият сайт
„Академично признаване”, като той вече е раздел от сайта на НАЦИД (на
български и английски език). Порталът с ограничен достъп „В помощ на висшите
училища” е актуализиран системно.
Представители на центъра участваха в годишната среща на мрежите
ЕНИК/НАРИК. Директорът на дирекция „АПРП”, който е избран за член на
Бюрото на НАРИК центровете, участва в организираните през годината работни
срещи.

III.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО
НЕРЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙОСТИ ПО
РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ И УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА
СИСТЕМА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (ИСВП)

В изпълнение на административната услуга по издаване на удостоверения
за професионални квалификации са приети 222 заявления на граждани.
Издадени са 207 удостоверения за професионални квалификации. Прекратена е
само една процедура. В процеса на подготовка на удостоверенията са
извършени 221 проверки за статут на училища, ПУЦ, ЦПО. и 221 проверки за
автентичност на дипломи, свидетелства за професионална квалификация и др.
В изпълнение на функциите на Център за подпомагане по Директива
2005/36/ЕО в областта на признаването на професионални квалификации и
регулираните професии са изготвени 214 справки.
Извършва се системна актуализация на Списъка на регулираните
професии в Република България на интернет страницата на НАЦИД и
необходимата информация своевременно се подава към сайта на ЕК за
регулираните професии.
Успешно се изпълняват задачите на центъра като делегиран координатор
по признаване на професионални квалификации в ИСВП под ръководството на
националния координатор. Общият брой обработени заявки за професии, по
които няма български компетентни органи, е 100. Приети са две заявления за
издаване на Европейска професионална карта по нерегулирани професии, като
и на двете е отказано издаване.
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Препратени са 28 заявления за Европейска професионална карта по ИСВП
до други компетентни органи по регулирани професии.
Като делегиран координатор НАЦИД съдейства на компетентните органи
в процеса на административното им сътрудничество. Получените нотификации
предупреждения, свързани с процедурите по признаване на професионални
квалификации от компетентните органи от всички държави-членки в ИСВП са
11 753. Заявките и преписките до български компетентни органи са 394.
Регистрирани са 16 български компетентни органи в ИСВП и 70
регулирани професии в България.

IV.

ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРИЗНАВАНЕ НА
ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

Центърът подпомага информационно регионалните управления на
образованието в процедурите по признаване на дипломи за средно
образование. През годината са изготвени отговори на 48 запитвания, получени
от РУО за чуждестранни образователни документи.

V.

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

За повишаване качеството на административно обслужване на
гражданите и бизнеса в НАЦИД от 2015 г. успешно функционира изградения
електронен портал за цялостно административно обслужване. През 2017 г. по
електронен път през Портала за електронни услуги на НАЦИД са подадени 991
заявления, като увеличението е четирикратно в сравнение с 2016 г. По
електронен път са предоставени 262 услуги. (Приложение 5)
НАЦИД издава служебни бележки за удостоверяване на защитен дисертационен труд и за удостоверяване на заета академична длъжност. През отчетния
период са издадени 25 служебни бележки за защитени дисертационни трудове.
През 2017 г. представител на НАЦИД беше включен в междуведомствения
Съвет по въпросите на електронното управление към ДАЕУ. На заседанията на
Съвета бяха съгласувани и приети редица документи, съдействащи за поефективното прилагане на Закона за електронно управление.
В изпълнение на Закона за достъп до обществена информация и на
постановленията на Министерски съвет, определящи задълженията на НАЦИД в
портала за отворени данни на Министерски съвет към съществуващите набори
данни бяха публикувани нови три, с което общият им брой достигна 5. Към края
на 2017 г. на портала са публикувани в отворен машинно читаем формат
следните набори данни:
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o
o
o
o
o

Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности
Списък на издадените удостоверения и отказите за признаване на
висше образование в чуждестранни висши училища
Списък на издадените удостоверения за придобита професионална
квалификация
Регистър за научната дейност – модул Организации
Регистър за научната дейност – модул Учени

В изпълнение на Решение на Министерски съвет на централните и местни
администрации беше предоставен достъп чрез системата RegIX до данни от
Регистъра на издадените удостоверения за признато висше образование,
придобито в чужбина.

VI.

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ

Продължи изпълнението на стартиралия през 2016 г. проект
„Информационна система за дипломи за висше образование преди Болонския
процес” (Information System on pre-Bologna Academic Qualifications - ISOBAQ),
спечелил финансиране по програма ЕРАЗЪМ+, приоритет NARIC Activities
директно пред Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура.
Водещ партньор е НАЦИД в консорциум от ЕНИК-НАРИК центровете на седем
държави членки: България, Естония, Литва, Латвия, Полша, Румъния и Хърватска.
През юни по време на годишната среща на ЕНИК/НАРИК центровете в
Копенхаген се проведе втората организационна среща на консорциума по
проекта. Представена бе подробно разработената информационна система и
начина на попълване на информацията. Обсъдени бяха въпроси от
организационен и финансов характер. Срокът на проекта бе удължен с 6 месеца
с цел разширяване на обхвата му. Покани за включване бяха отправени към
партньорските центрове в Армения, Беларус и Албания.
Със споразумение между Института по публична администрация и НАЦИД
от 17.06.2016 г., в изпълнение на проект „Въвеждане на обща рамка за оценка
(CAF) в администрациите”, който се осъществява с безвъзмездната финансова
подкрепа на оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP0012.002 „Въвеждане на обща рамка за оценка (CAF) в администрациите”, започна
въвеждането на общата рамка за оценка (CAF) на центъра. За целта със заповед
на изпълнителния директор беше сформирана Група за самооценка. Възложените в заповедта задачи на групата за самооценка се изпълняват в съответствие
с графика за прилагане на инструмента CAF 2013, сроковете, предвидени в
проекта, както и с указанията, насоките и в координация и взаимодействие с
Ресурсния център по CAF в Института по публична администрация.
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VII.

ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОГРАМНОТО
ОСИГУРЯВАНЕ И WEB ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ЦЕНТЪРА

С цел обезпечаването на преминалите към НАЦИД две изцяло нови
дейности – поддържането на Регистъра за научната дейност и издаването на
удостоверения APOSTILLE се наложи закупуването на два нови сървъра,
осигуряващи нужния капацитет за работа на съответните програмни системи,
както и допълнително комуникационно оборудване. Сървърите бяха
инсталирани и настроени за работа в клъстерна конфигурация със споделен
дисков масив. Програмните системи и базите данни бяха успешно мигрирани на
тях от сървърите на МОН.
За нуждите на системата за издаване на удостоверения APOSTILLE бяха
внедрени в експлоатация програмно-технически средства за издаване на
електронно подписани фактури.
Реализирана е нова технология за поддържане и управление на
локалните работни станции в НАЦИД, състояща се в конфигуриране на домейнконтролер с активна директория. Тази технология позволява централизирано
администриране на персоналните компютри в НАЦИД, което съкращава времето
за реакция при възникването на проблеми.
През 2017 г. беше въведена в експлоатация нова антивирусна защита с
оглед повишаване на сигурността на работните станции в НАЦИД. С цел
елиминиране на нежелани електронни пощенски съобщения (SPAM) беше
реализирана централизирана антиспам защита на пощенските кутии на
служителите в НАЦИД. И двете нови решения са реализирани с модерни
технологии и са базирани в облачна среда.
С предоставената от фондация НАБИС компютърна техника беше оборудвана зала за обучение, като за целта бяха конфигурирани 10 учебни места.
Наред с текущото поддържане на интернет, интранет страниците и
порталите на НАЦИД бяха разработени и някои нови колекции: страница,
представяща проекта „Информационна система за дипломи за висше
образование преди Болонския процес” ISOBAQ, изцяло беше преструктуриран и
преоформен съпътстващият сайт по въпросите на академичното признаване и
вече е част от основната колекция на НАЦИД. В интранет страницата на НАЦИД
беше разработена нова секция, представяща дейностите, извършвани по
проекта „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”, в
който НАЦИД е пилотен участник.
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VIII. РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ
В ИПА и други компетентни институции са обучени 9 служители в 5
специализирани курсове по следните теми: „Въведение в държавната служба”,
„Прилагане на измененията на Закона за държавния служител”,
„Предизвикателството да управляваш”, „Работа с граждани с увреден слух”,
„Годишно счетоводно приключване”.
По проекта на ИПА „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в
администрациите” (2016-2018) са проведени две обучения и са обучени 7
служители.

IX.

ДЕЙНОСТИ ПО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЕФЕКТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА НАЦИД

През годината са извършени необходимите актуализации на вътрешните
правила и процедури, част от задължителните системи за финансово
управление и контрол. Утвърденият план за дейността на центъра за 2017 г.,
представляващ част от стратегическия план за периода 2016–2018 г., е изпълнен.
Приходи
В общия обем на приходите по бюджета на НАЦИД за 2017 г. се отнасят
собствени приходи – 170 000 лв. и субсидия от Републиканския бюджет –
1 844 000 лв.
При план 170 000 лв. изпълнението на собствените приходи е в размер на
600 898 лв. с ДДС. Собствените приходи включват:
o

Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция в размер на
445 587 лв. в т.ч:
- библиотечно и библиографско обслужване – 13 457 лв.;
- информационно обслужване – 2 333 лв.;
- по заявления за статут, автентичност и препоръка – 21 510 лв.;
- издаване на удостоверение APOSTILLE – 408 287 лв.

o

Приходи от наеми на имущество в размер на 155 311 лв.

o

Приходи от такси за административни и други услуги и дейности
11 595 лв.

o

Други неданъчни приходи – 148 лв.
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Разходи
Средствата по отделните видове разходи са разпределени както следва:
1.

Заплати и други възнаграждения – при план 610 000 лв., изпълнението е
600 285 лв. или 98,40%.

2.

Осигурителни вноски от работодателя – при план 160 000 лв., изпълнението
е 157 065 лв. или 98,17%.

3.

Издръжка – при план 199 000 лв., изпълнението е 951 482 лв. На основание
чл.112, ал.2 от Закона за публичните финанси се извърши корекция по
бюджета на НАЦИД за 2017 г. Преизпълнението на приходите бяха усвоени
в параграф 10-00 „Издръжка”. Най-голям относителен дял от тези разходи
са изразходвани по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” в
размер на 763 445 лв. или 80,23%. Средствата са изразходвани основно за
издължаване за поети ангажименти по договори за абонаментна поддръжка на софтуер, хардуер, интернет, пожаро-известителна инсталация,
почистване, СОТ. По този подпараграф бяха направени и разходи за
осигуряване на едногодишна поддръжка на Единна информационна среда
за реализиране и интегриране на електронни административни услуги в
НАЦИД, информационния портал „Национална педагогическа мрежа”,
деловодната система в модулите за регистрация на съществуващите
административни услуги, на новите услуги по издаване удостоверения
APOSTILLE, модула за плащания.
o

За извършване на сравнителен анализ на данните в „Заети
академични длъжности и защитени дисертационни трудове” и
Регистъра за научната дейност с цел бъдеща миграция; За
организиране и провеждане на обучения с работа с Регистъра за
научната дейност на служители от НАЦИД.

o

За преработка и допълване с данни в модул Апостил с цел изготвяне
на различни видове справки и за извършване на бизнес анализ на
административните процеси и механизми във връзка с предоставяне
на услугите по издаване на удостоверения APOSTILLE.

Извършване на правен анализ на дейността на НАЦИД с цел
установяване на необходимите мерки, които следва да се
предприемат с оглед привеждане в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни).
Подпараграф 10-14 „Учебни и научноизследователски разходи и книги
за библиотеките” бе в размер на 29 875 лв. или 3,13%. Средствата са
усвоени за доставки на периодични издания и абонамент за бази данни за
2018 г., които са основната „суровина” за изготвянето на информационни
продукти и услуги при осъществяване на основната дейност на НАЦИД,
доставка на документи от чужди библиотеки и закупуване на български и
чужди книги.
o
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Средствата по подпараграф 10-15 „Материали” за закупуване на
канцеларски материали и консумативи са изразходвани по предназначение
за извършване на основни дейности в НАЦИД и са в размер на 56 902 лв.
или 5,10%.
НАЦИД като Национален информационен център за академично
признаване и мобилност по смисъла на чл. IX.2 от Конвенцията за
признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в
Европейския регион, участва в годишните срещи на ЕНИК/НАРИК
центровете. Представител на центъра е член на ръководството на мрежата,
което провежда срещи два пъти годишно. По подпараграф 10-52
„Краткосрочни командировки” разходите са в размер на 11 003 лв.
4.

Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности. През 2017 г.
НАЦИД заплати членски внос в ББИА, САИ и МЦНТИ. Средствата по този
параграф са в размер на 2 765 лв.

5.

Капиталовите разходи са в размер на 912 575 лв. Средствата са
изразходвани за надграждане и разработка на нови функционалности на
Регистъра за научната дейност, 2 бр. компютърни конфигурации и 1 бр.
копирна машина. Тези дълготрайни материални активи са необходими за
извършване на новите дейности, като издаване на удостоверение
APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от
висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и
училищното образование и поддръжката на Регистъра за научната дейност.

Приходи по проекти
През отчетния период в центъра се усвоиха средства по проект ISOBAQ –
Information System On pre-Bologna Academic Qvalifications със споразумение за
партньорство между Изпълнителна агенция за образование, аудиовизуални
технологии и култура и НАЦИД по програма Еразъм+ в размер на 15 155 лв.
Натурални показатели
Числеността на персонала в НАЦИД е 45, от които 34 – по служебно
правоотношение и 11 – по трудови правоотношения.
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X.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗГОТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ
No

Тема

Документи Източници

Заявител

1

ПОВТАРЯНЕ НА КЛАС В НАЧАЛЕН ЕТАП НА УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА И САЩ
Реферативен обзор

26

2

НС

2

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В
НАЧАЛЕН ЕТАП НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор

28

22

НС

3

КРИТЕРИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И
ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ
Реферативен обзор

55

19

НС

4

ОБУЧЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС.
ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО МАЙЧИН И
ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ
НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор

23

37

МОН

5

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ
Реферативен обзор

20

19

МОН

6

МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА УЧЕНИТЕ В ЕВРОПА
Реферативен обзор

33

3

МОН

7

ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА
ДЕЙНОСТ НА НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕВРОПА
Реферативен обзор

27

37

МОН

8

УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор

82

20

МОН

9

ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И
ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ
Реферативен обзор

12

7

МОН

10

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОПИТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ТЕЖЕСТТА НА
УЧЕНИЧЕСКИТЕ РАНИЦИ
Реферативен обзор

28

17

МОН

11

ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА
АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО В ИНФОРМАЦИОННИЯ
ПАЗАР
Тематичен подбор

3

13

физическо
лице
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No

Тема

Документи Източници

Заявител

12

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ
Реферативен обзор

4

3

физическо
лице

13

НОВИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Тематичен подбор

2

15

МОН

14

ВРЪЗКА МЕЖДУ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕТО И
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Тематичен подбор

1

11

МОН

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИНФОРМАЦИОННИ СПРАВКИ И ТЪРСЕНИЯ
В ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ И В ЧУЖДИ БАЗИ ДАННИ ПРЕЗ 2017 г.
Чужди бази данни

Брой справки

Брой цитати/импакт
фактор

Справки за цитирания на публикации и импакт фактор на списания

1.

Web of Science – Thomson Reuters,
Scopus

импакт фактор

75

1 502

цитирания

59

2 595

134

4 097

Общо цитирания и импакт фактор на списания
Библиографски справки в собствени и чужди бази данни
2.
3.

Брой справки

EBSCO Publishing

5 499

БД „Каталог”
– COBISS/OPAC
– тематични справки
– устни справки
– консултации за наличните във фондовете и за работа в чужди
бази данни.

Общо библиографски справки / търсения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ДИНАМИКА НА ТЪРСЕНИЯТА И ПОКАЗАНИТЕ ЗАПИСИ В ЕЛЕКТРОННИЯ
КАТАЛОГ ПРЕЗ 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
ЗА БРОЯ НА ЗАЯВЕНИТЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ УСЛУГИ
No

Електронно
заявена (бр.)

Услуга

1

Удостоверение за признаване на ОКС на ВО,
придобито в чуждестранни ВУ

2

Електронно
предоставена (бр.)

32

0

Проверка на автентичност на дипломи и документи за
ВО от чуждестранни ВУ

282

37

3

Проверка на академичния статут на чуждестранни ВУ

291

45

4

Изготвяне на препоръка за признаване на ВО,
придобито в чуждестранни ВУ

116

39

5

Удостоверение за професионална квалификация по
нерегулирана професия

28

0

6

Доставка на документи в печатна и електронна форма
от библиотеки в страната и чужбина

38

28

7

Библиографска справка чрез достъп до чужди бази
данни и други интернет ресурси

4

1
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No

Електронно
заявена (бр.)

Услуга

Електронно
предоставена (бр.)

8

Библиографска справка чрез търсене в бази данни и
електронни каталози на НАЦИД

11

4

9

Справка за импакт фактор на научни периодични
издания

95

58

10

Справка за цитирания на публикации

65

36

11

Служебна бележка за депозиран научен ръкопис

2

0

12

Служебна бележка за защитен дисертационен труд

25

13

13

Служебна бележка за завършен
научноизследователски проект

1

0

14

Достъп до обществена информация

1

1

991

262

Общо

АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

2017
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ДОКУМЕНТНИ УСЛУГИ И БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ
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СПРАВКИ ЗА ЦИТИРАНИЯ И ИМПАКТ ФАКТОР И СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

2017
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СТАТИСТИКА НА РЕШЕНИЯТА ПО АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ през 2017 г.
Решения

Брой

Признати общо

526

Професионален бакалавър

10

Бакалавър

209

Магистър

305

Откази
В т.ч.:

20
по съществени различия с ЕДИ (право)
по съществени различия, други

0

Недопускания

4

Прекратени

11

От НАЦИД и МОН

1

Доброволно

10

ОБЩО РЕШЕНИЯ /БЕЗ ДОБРОВОЛНО ПРЕКРАТЕНИТЕ/
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